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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 16. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 11. 12. 2017 ve 14:00 hod. 

Malá zasedací místnost Rady HMP, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Mgr. Daniel Štěpán, RNDr. Jana Plamínková, Ing. Jiří Haramul, PhDr. Lukáš Kaucký, Ing. Ondřej Martan, 

Ing. Jiří Nouza  

Omluveni: Ing. Jiří Hrabák, Ing. Ladislav Kos, Radomír Nepil, Ing. Patrik Paneš, Ph.D.  

Nepřítomni:   

Hosté: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky, Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele 
MHMP pro Sekci finanční a správy majetku    

Jednání řídil: Mgr. Daniel Štěpán, předseda Výboru finančního ZHMP       
 

Text zahájení: 

Jednání se dále zúčastnili zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy a veřejnost. 

Čas zahájení: 14:04 hod. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

1.1. Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP 

1.2. Schválení programu jednání VF ZHMP 

1.3. Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP 

2. Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Nebušice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

3. Rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté městské části Praha 5 z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 

4. Úprava rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2017 a poskytnutí účelových dotací městským částem z rozpočtu 
hl. m. Prahy na rok 2017 

5. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2017 

6. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

 

1.1. Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přivítal přítomné, konstatoval, že VF ZHMP je usnášeníschopný, a navrhl 
ověřovatelem zápisu člena VF ZHMP pana Ing. J. Haramula. 
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Usnesení č. U-VF-0161 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11. 12. 2017 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. Jiřího Haramula 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

1.2. Schválení programu jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán představil přítomným program jednání VF ZHMP a vyzval přítomné k jeho 
doplnění či případným připomínkám. Vzhledem k tomu, že byl návrh programu bez připomínek, přistoupil 
neprodleně k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0162 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11. 12. 2017 v předloženém znění 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

1.3. Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Na závěr úvodu vyzval předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán k doplnění či připomínkám k zápisu z jednání z minulého 
zasedání VF ZHMP. Vzhledem k tomu, že byl zápis bez připomínek, přistoupil k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0163 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

zápis z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 29. 11. 2017 v předloženém znění 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

2. Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Nebušice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na poskytnutí 
účelové investiční dotace MČ Praha - Nebušice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 
z rozpočtu hlavního města Prahy. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0164 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5895 v předloženém znění 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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3. Rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté městské části Praha 5 z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na rozšíření 
účelu investiční dotace poskytnuté městské části Praha 5 z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0165 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5904 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

4. Úprava rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2017 a poskytnutí účelových dotací městským částem z rozpočtu hl. 
m. Prahy na rok 2017 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s obsahem a důvody pro předložení tisku na úpravu 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2017 a poskytnutí účelových dotací městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2017. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy bez odkladu hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0166 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-5920 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

5. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2017 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - 
náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné podrobně s obsahem zprávy o plnění rozpočtu hl. m. 
Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2017. Detailně se věnovala příjmům, běžným i kapitálovým výdajům.  
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Ing. O. 
Martan, Ing. J. Haramul, Ing. J. Nouza a Ing. Z. Javornická. V diskuzi byly probírány doplňující a upřesňující dotazy k 
projednávanému tématu, týkající se čerpání kapitálových výdajů, dodatečných převodů finančních prostředků z roku 
2017 do roku 2018, finančního vypořádání městských částí. 
Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán dal po ukončení diskuze hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0167 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

tisk Z-5896 v předloženém znění 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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6. Různé 

 
 

Předseda VF ZHMP Mgr. D. Štěpán přistoupil k bodu "Různé", do kterého se  nikdo nepřihlásil, proto poděkoval všem za 
účast a ukončil jednání VF ZHMP. 

Čas ukončení: 14:23 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Jiří Haramul, člen Výboru finančního ZHMP  

Zapsal: Ing. Martin Bernášek, vedoucí oddělení svodného a financování investic   

Mgr. Daniel Štěpán 
předseda Výboru finančního ZHMP  

 
 
 
 

Ing. Patrik Paneš, Ph.D. 
tajemník Výboru finančního ZHMP 

 


